
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 2/2022/2023 

Zasady związane z bezpieczeństwem  zdrowotnym                      

w  Zespole Szkół nr 5 w Tychach  

w roku szkolnym 2022/2023  

w związku  z wprowadzonym od 16 maja 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 e  zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i 

GIS dla szkół 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie i  przychodzić do pracy pracownicy szkoły  bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną. 

3. Osoby wchodzące  do szkoły powinny dezynfekować lub myć ręce wodą z mydłem. 

4.  Utrzymuje się  ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: 

− częste mycie rąk , 

− ochrona podczas kichania i kaszlu, 

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

7. W szkole odbywa się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć. 

8. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

9.. Sale lekcyjne są  wietrzone w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od 

zajęć. 

10. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, zajęcia sportowe i warsztatowe z uczniami 

należy organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.  


